
Uitnodiging tot het bijwonen van de online algemene ledenvergadering van 
de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO) 

Datum : Dinsdag 21 september 2021 

Tijd : 20.00 uur  

Plaats : Pro Rege (Grote Zaal) Oudedijk 113 
 
 

Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van 8 oktober 2020. 

U kunt de notulen vinden op onze website www.kralingen-oost.nl  (kopje 
organisatie -> ALV -> notulen en powerpoint). 

4. Jaarverslag 2020  
U kunt het jaarverslag 2020 vinden op onze website (zie punt 3).  

5. Financiën 
a. Financieel overzicht 2020 

U kunt het financieel jaarverslag 2020 en het verslag kascommissie vinden op 
onze website (zie punt 3). 

b. Verslag kascommissie: de heren B. Kats en R. Ligthelm 
c. Goedkeuring van de Jaarstukken, decharge van het bestuur 
d. Benoeming kascommissie 2021: de heer R. Ligthelm en mevrouw B. Stuijfzand 

6. Bestuurssamenstelling  
De benoemingsperiode van de volgende bestuursleden is afgelopen:  

mevrouw H.J.M Joosten en de heren P.L.R. Driessen en G.J. van Leer 
De heren Driessen en Van Leer stellen zich herkiesbaar. Mevrouw Joosten heeft 
aangegeven nog één jaar in het bestuur te willen blijven, maar bij de volgende ALV te 
zullen aftreden 

7. Wijkvisie 
De Wijkvisie 2022 – 2032 wordt ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd. 
De wijkvisie is een vernieuwing en aanvulling op de huidige wijkvisie die in 2022 afloopt. 
Zie voor meer informatie het betreffende artikel in de nieuwsbrief.  
U kunt de wijkvisie vinden op de website onder kopje organisatie -> ALV 

8. Statuten 
De gewijzigde Statuten en het huishoudelijk reglement worden ter goedkeuring aan de 
ledenvergadering voorgelegd. Indien het gewenste quorum niet wordt gehaald, worden 
de documenten ter stemming gebracht in de aansluitende ledenvergadering. 
Zie voor meer informatie over de wijziging het betreffende artikel in de nieuwsbrief, hier 
vindt u ook informatie over de terinzagelegging. 
U kunt de Statuten en het huishoudelijk reglement vinden op de website onder kopje 
organisatie -> ALV 

9. Sluiting, ± 21.00 uur 


